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عامر حالل 8 :ساعات في ضيافة
«الجرائم المعلوماتية»
زينب حاوي

صورة
وخبر

دف يضربـه بيديـه الصغيرتيـن ،يصـدح صـوت وليـد
علـى إيقـاع ً
ّ
ّ
َ
القرينـاوي ،قائلا« :اصـح يـا نايـم وحـد الدايـم ...رمضـان كريـم» .يتجـول
الفلسـطيني فـي طرقـات وأزقـة «مخيـم البريـج» (وسـط
الطفـل
ّ
قطـاع غـزة) معلنـا أن وقـت السـحور قد حان .منـذ بداية شـهر الصوم،
يرافـق الصبـي البالـغ خمسـة أعـوام ّ
عمـه «إبراهيـم» الـذي يعمـل
قبـل موعد أذان الفجر بسـاعتين ،يخرج «أصغر مسـحراتي
كمسـحراتيً .
فـي غـزة» حاملا الـدف ومرتديًا المالبـس التقليديـة ،عبارة عن سـروال
أسـود فضفـاض وقميـص أبيـض عليـه الكثيـر مـن النقـوش الذهبيـة
ّ
يتجـول الثنائـي فـي الشـوارع ،مردديـن بعـض العبـارات
وطربـوش.
واألبيـات الشـعرية الشـائعة( .حسـن جـدي ـــــ األناضـول )

ث ـ ـمـ ــانـ ــي س ـ ــاع ـ ــات ق ـ ـضـ ــاهـ ــا الـ ـن ــاش ــط
اإللكتروني عامر حالل أمس في «مكتب
ال ـج ــرائ ــم امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة» .جـ ــاء ذلـ ــك على
خلفية تقديم ناجي عثمان شقيق اللواء
ع ـمــاد عـثـمــان ،املــديــر ال ـعــام ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي ،ش ـك ــوى ب ـحــق ح ـ ــال ،بتهمة
«ال ـق ــدح وال ـ ــذم» .ت ـعــود الـقـصــة ال ــى أوائ ــل
شهر نيسان (أبريل) عندما دار جدل بني
عثمان (الشقيق) والــوزيــر السابق وئام
وهاب ،على خلفية تدوين األخير تغريدة
اتـهــامـيــة تتعلق بـفــوز عـثـمــان بمناقصة
تـلــزيــم مل ـش ــروع م ــن قـبــل وزارة ال ــزراع ــة
في بلدة قرنايل (قضاء بعبدا) .وبما ّأن
حــال يتولى إدارة حسابات وهــاب ،فقد
استدعي الــى املكتب ،في سابقة جديدة،
تسوق شخصًا ذنبه ّأنه ّ
غرد من حساب
آخر يعمل لديه.
واملعلوم أن الناشط الــذي أضحى بحكم
«املؤثر» على وسائل التواصل االجتماعي،
يعمل مديرًا لعدد من حسابات الشركات
والشخصيات املـعــروفــة .وأول مــن أمــس،
ّ
سجل فيديو قصيرًا ،أخبر فيه متابعيه،
أنه سيذهب للتحقيق .واكتنفت عباراته
عتبًا كبيرًا على من يعمل معهم ،ليضطر
فــي نهاية املـطــاف لالتكاء على مقوماته
الذاتية لإلنقاذ.
وفــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،شـ ّـدد حالل
ع ـلــى مـظـلــومـيـتــه ،و«اإلج ـ ـحـ ــاف» بـحـقــه.
وبعد قضائه ثماني ساعات في «الجرائم
املعلوماتية» وخضوعه الستجواب تقني،
يـتـعـلــق بــال ـت ـغــريــدة وإدارة ال ـح ـســابــات،
والتدقيق في التعليقات وإع ــادة التغريد
(ريتويت) ،خرج حالل أمس بسند إقامة،
ولــم يـ ّـوقــع على ّ
تعهد كما تجري الـعــادة.
وأكد حالل لنا ،أن املكتب عامله باحترام
ش ــدي ــد ،ول ــم تـسـ َّـيــس قـ َّضـيـتــه ،كـمــا كــان
متوقعًا .وينتظر أن يبلغ الوزير السابق
وئام وهاب ،بالحضور أمام املدعية العامة

استدعاء الناشط االلكتروني
أشعل موقع تويتر

غادة عون ،للتحقيق معه بشأن الدعوى،
فيما يبقى حــال خــارج هــذه الــدائــرة في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،اال إذا ارت ـ ــأت الـقــاضـيــة
استدعاءه من جديد.
اس ـت ــدع ــاء ال ـنــاشــط اإلل ـك ـت ــرون ــي ،أشـعــل
موقع تويتر تحديدًا ،ملا يملكه من قاعدة
«جـمــاهـيــريــة» الـكـتــرونـيــة .ه ـكــذا ،تـصـ َّـدر
هــاشـتــاغ "#مـتـضــامــن_مــع_عــامــر_حــال
هذه املنصة التفاعلية ،في حادثة تذكرنا
بما حصل في آب (أغسطس) من العام
امل ــاض ــي .ي ــوم ـه ــا ،أق ـف ــل تــوي ـتــر حـســاب
حالل الشخصي ،بعدما ّ
شن حملة ضد
السفير السعودي الحالي في لبنان وليد
البخاري ،على خلفية إقــدام األخير على
استغالل قضية انسانية تخص الحالة
ال ـص ـح ـيــة لـلـطـفــل م ـح ـمــد ال ـع ــوط ــة (ك ــان
ح ــال ق ــد أس ـهــم ف ــي إق ــام ــة حـمـلــة تـبــرع
الكترونية له) ،وعرضه التبرع بمبلغ 10
اآلف دوالر .واألمر الثاني يتعلق بهاشتاغ
أطـلـقــه ح ــال وقـتـهــا ب ـع ـنــوان #اط ـ ــردوا_
البخاري_رأس_الفتنة بعد محاولة «فرع
املعلومات» اسـتــدعــاء الصحافي حسني
مرتضى بسبب انتقاده للسعودية.

ّ
جهاد عقل و«األوركسترا الوطنية» :الكمان يغني

ّ
إنه شهر
جان شمعون

في ليلة العيد
 ...أنا في انتظارك!

ّ
تخصص «دار النمر للفن
والثقافة» شهر حزيران (يونيو)
املقبل لتسليط الضوء على
أعمال السينمائي اللبناني
الراحل جان شمعون ( 1944ـ ـ
 /2017الصورة) .في هذا السياق،
وضمن فعاليات «مساء األفالم»،
تدعو الدار بالشراكة مع «نادي
لكل الناس» في العاشر من
الشهر نفسه إلى حضور فيلم
«أرض النساء» ( 58د ـ ـ .)2004
يستكشف الشريط حيوات ثالث
رائدات فلسطينيات ،كسرت
كل منهن وبطريقتها الخاصة
الحواجز التي فرضها املجتمع
والتاريخ والسياسة ،كما قاومن
االحتالل اإلسرائيلي لخدمة
الوطن وتحقيق ذواتهن.

في ثاني أيام عيد الفطر ،يضرب
عبد الكريم الشعار موعدًا مع
جمهور «مترو املدينة» (الحمرا)
حزيران (يونيو)
في الخامس من ّ
املقبل ،حيث سيغني «حبيبي
يسعد أوقاتو» ( )1944و«أنا في
انتظارك» ( )1943اللتني كتبهما
محمود بيرم التونسي ّ
ولحنهما
زكريا أحمد وسمعناهما
بصوت أم كلثوم .في السهرة
التي تحمل عنوان «ليلة العيد
أنا في انتظارك» ،سيرافق
الفنان اللبناني املوسيقيون:
محمد نحاس (قانون) ،جانون
(أكورديون) ،طوني جدعون
(كمنجة) ،مكرم بو الحسن
(كونترباص) وأحمد الخطيب
(رق).

عرض فيلم «أرض النساء» :االثنني
 10حزيران ـ ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ ـ «دار النمر للفن
والنصف
والثقافة» (كليمنصو ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

«ليلة العيد أنا في انتظارك» :األربعاء
 5حزيران ـ ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ ـ بيروت).
لالستعالم76309363 :

غد الخميس ،يحيي عازف
بعد ٍ
الكمان الفلسطيني جهاد عقل
(الصورة) أمسية على مسرح «بيار
أبو خاطر» بمرافقة «األوركسترا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
أندريه
عربية» بقيادة املايسترو
ّ
الحاج .تحت عنوان «الكمان يغني»،
يستمتع الجمهور ببرنامج ّ
منوع،
مؤلف من مقطوعات موسيقية
وأغنيات .من بينها :موسيقى «متل
القمر» للحاج و«كفاري» ألحمد فؤاد
حسن ،باإلضافة إلى «بتلوموني
ليه» (كلمات مرسي جميل عزيز،
ألحان كمال الطويل) ،و«أمانة عليك»
قوره ،وألحان كارم
(كلمات فتحي ّ
محمود) ،و«رح حلفك بالغصن»
(كلمات ميشال طراد ،ألحان األخوين

رحباني) ،و«ليالي الشمال الحزينة»
(كلمات وألحان األخوين رحباني)،
و«مطرحك بقلبي» (كلمات مارون
ّ
و«حبيتك
كرم ،ألحان إحسان املنذر)،
تنسيت» (كلمات جوزف حرب،
ألحان زياد الرحباني) ،و«يا لبنان
دخل ترابك» (كلمات توفيق بركات،
ألحان ملحم بركات) ،و«الورد جميل»
(كلمات بيرم التونسي ،ألحان زكريا
أحمد).
ّ
أمسية «الكمان يغني» :الخميس  30أيار
ً
(مايو) الحالي ـ ـ الساعة التاسعة مساء ـ ـ
مسرح «بيار أبو خاطر» (جامعة القديس
يوسف ـ ـ حرم العلوم اإلنسانية ـ ـ طريق
الشام /بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
conservatory.gov.lb

الربيع يزهر
في قلب بيروت
بني الخامس والثامن من
حزيران (يونيو) املقبل ،يحتضن
ميدان سباق الخيل في بيروت
فعاليات الدورة السادسة عشرة
من «معرض الحدائق ومهرجان
الربيع» .على مدى أربعة أيام،
ّ
سيتمكن ّ
الزوار (بتوقيع مشاركة
أكثر من  20ألف شخص) من
االحتفال باملحور الجديد للحدث
السنوي «األضواء في الحديقة»،
باإلضافة إلى االستمتاع
بالطبيعة في قلب العاصمة
اللبنانية عبر أنشطة ّ
منوعة،
ومنصات ألكثر من  220عارضًا
في أحدث مجاالت الحدائق
والتصميمات الخارجية
واملفروشات.
«معرض الحدائق ومهرجان
الربيع» :من األربعاء  5إلى السبت
 8حزيران ـ ـ بني الساعة الرابعة بعد
ً
الظهر والحادية عشرة ليال ـ ـ ميدان
سباق الخيل (الطيونة ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/480081 :

